
Ansøgning om Økonomisikring

Økonomisikring er til for at sikre den gæld, som du har på dit re:member MasterCard, hvis du kommer ud for en pludselig og uforudset hændelse. 
Præmien for forsikringen bliver beregnet ud fra din udestående gæld hver måned og faktureres sammen med din månedlige regning.

Ønsker du Økonomisikring Basic eller Plus?

Dato Ansøgers underskrift 

Din Økonomisikring Basic eller Plus er gældende indtil opsigelse sker jf. forsikringsbetingelserne. Eventuel erstatning påvirkes ikke ved udbetaling af erstatning fra 
andre forsikringsselskaber. Se fuldstændige forsikringsbetingelser vedlagt.

EnterCard samarbejder med forsikringsudbyderen AmTrust International Underwriters Ltd samt forsikringsadministratoren Willis A/S omkring denne forsikring.  
Willis administrerer forsikringen, implementerer forsikringshandlinger og behandler skader på anmodning af forsikringsudbyderen. EnterCard er registreret i  
Finanstilsynets Forsikringsformidlingsregister. Anmeldelse af skade sker ved udfyldelse af skadesformular, der forefindes på www.remembercard.dk. Eventuelle  
klager skal ske i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. EnterCard modtager provision for salg af Økonomisikring. Provisionens størrelse kan oplyses  
ved henvendelse til EnterCard på 33 42 37 20. 

Alle spørgsmål til Økonomisikring bedes rettet til Willis: 
E-mail: okonomisikring@willis.com · Telefon: 88 139 244

Økonomisikring Basic 
 
• Dækker 5 % af din udestående gæld på skadestidspunktet  
 ved midlertidig uarbejdsdygtighed. Forsikringen dækker i op til  
 12 måneder. 
• Dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet  
 ved alvorlig sygdom eller dødsfald. 
 
Pris: 0,4 % pr. måned af det du skylder.

Jeg bekræfter, at jeg 
• er hovedkortindehaver af re:member MasterCard 
• er mellem 18-65 år og 
• er bosat i Danmark, Sverige eller Norge

Jeg bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte, og at jeg har læst og accepterer forsikringsbetingelserne for Økonomisikring Basic og Plus. Vil du benytte dig af 
fortrydelsesretten for denne forsikring, skal du henvende dig til forsikringsadministrator (Willis A/S) indenfor 30 dage fra forsikringens startdato.

Underskrift

Ansøgningen sendes til: 
re:member 
Postboks 89 

2770 Kastrup

Økonomisikring Plus 
 
• Dækker 5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved midlertidig uarbejdsdygtighed eller  
 ufrivillig arbejdsløshed (sidstnævnte gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen  
 dækker i op til 12 måneder. 
• Dækker hele din udestående saldo på skadestidspunktet ved alvorlig sygdom eller dødsfald. 
• Dækker 5 % af din udestående saldo på skadestidspunktet ved hospitalsindlæggelse (dette  
 gælder kun for selvstændige erhvervsdrivende). Forsikringen dækker i op til 90 dage. 
 
Pris: 0,6 % pr. måned af det du skylder.

Med henblik på at kunne få udbetalt erstatning ved skader lidt af undertegnede  
bekræfter jeg ligeledes, at jeg: 
• befinder mig i et tidsubegrænset ansættelsesforhold eller i et tidsbegrænset ansættelsesforhold  
 i form af et vikariat eller sæsonbetinget arbejde eller anden tidsbegrænset ansættelse og arbejder 
  mindst 60 timer pr. måned eller alternativt er selvstændig (gælder ej Basic) 
• ikke kender til nogen sygdom eller skade og 
• ikke kender til nogen forestående arbejdsløshed eller nogen forestående tabt arbejdsevne  
 (gælder ej Basic)

Ansøger

 Ja, jeg ønsker Økonomisikring Basic til re:member MasterCard

 Ja, jeg ønsker Økonomisikring Plus til mit re:member MasterCard

CPR.nr.  Jeg er selvstændig CVR.nr.

Fornavn  Efternavn

Adresse  Postnr.   By

Email
  (Bruges ved korrespondance i forsikringssager)

–

re:member
Postboks 89
2770 Kastrup
Telefon 33 42 37 20
www.remember.dk


